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Ata da Reunião Ordinária do Conselho do campus Campos Centro
Aos vinte e oito dias do mês de Junho de 2018, às 15 horas, no campus Campos
Centro do IFFluminense, sob a presidência de Carlos Alberto Fernandes Henriques
estiveram presentes

os conselheiros: Andressa Peres Teixeira, Cláudia Barroso

Vasconcelos, Daniela Gonçalves da Silva, David Rodrigues T. de Freitas, Eduardo
Birchler Pinto, Gevaldo da Silva Matta, Janaina Ribeiro do Nascimento, Jonis Manhaes S.
Felippe, Jonivan Coutinho Lisbôa, Laryssa Canhaço de Assis, Maria Lucia Herculano
Wagner, Monica Chagas Gomes, Paula Cardoso Granja e Plinio Rodrigues R. Barreto.
Aberta a sessão foi lida e aprovada a Ata nº 5 do dia dois de maio de 2018, sendo
solicitada pelo conselheiro Jonivan Coutino Lisbôa, a retificação da mesma em virtude de
um erro de digitação. O presidente do Conselho Carlos Alberto Fernandes Henriques
apresenta o novo chefe de gabinete do campus Campos Centro, servidor Luís Alberto
Paravidino Monteiro e informa que a servidora Camila Borges solicitou redistribuição para
outra instituição de ensino. Apresenta as sugestões de pauta para serem aprovadas pelo
Conselho: Apreciação do controle de frequência do Conselho do campus e Apreciação
do calendário acadêmico de 2018 retificado em razão da greve dos caminhoneiros. As
pautas são aprovadas.
(1) Apreciação do controle de frequência do Conselho do campus: O presidente
fala sobre a importância da presença dos conselheiros nas reuniões para participarem
das decisões tomadas pelo Conselho. Acrescenta que devido à ausência de alguns
membros observada nas últimas reuniões, foi feito levantamento das frequências dando
ênfase às ausências consecutivas e não justificadas de forma simultânea dos dois
membros das chapas (titular e suplente) e não individuais, em que houve a presença de
um dos membros. Alguns conselheiros relacionados na planilha elaborada, apontados
com faltas consecutivas e presentes na reunião, justificam as ausências. O presidente do
Conselho considera as justificativas apresentadas, ressaltando que abrirá eleição para

outras cadeiras no Conselho.
(2)Apreciação do calendário acadêmico 2018 do campus Campos Centro em
razão da greve dos caminhoneiros: O presidente passa a palavra ao conselheiro
Jonivan Coutinho Lisbôa que explica a situação do calendário acadêmico 2018,
esclarecendo que no Fórum de Coordenadores, foi colocada uma proposta de reposição
dos três dias relativos à greve dos caminhoneiros, ou seja, segunda-feira, terça-feira e
quarta-feira. Aponta que, a sexta-feira, não foi contabilizada como dia de reposição por
ter sido considerado um dia letivo, pois houve expediente até às 13h. Acrescenta ainda
que se decidiu colocar três sábados letivos em favor da reposição da greve nos dias 16
de junho de 2018, 07 de julho de 2018 e 21 de julho de 2018, respectivamente. Comenta
que o professor Maurício Ferrarez, membro da comissão dos calendários, demonstrou
que no calendário letivo já constavam vinte e uma quartas-feiras, portanto não se faria
necessário repor a quarta-feira referente à greve dos caminhoneiros. Ressalta ainda
sobre a importância de essas questões passarem pelo entendimento do Conselho do
campus, pois a Pró-reitoria havia solicitado as providências de cada campus em relação
à reposição das aulas. Ainda com a palavra, o conselheiro explica que o professor
Maurício Ferrarez percebeu 202 dias letivos e, devido aos dias que estão sobrando,
levou a hipótese para o Fórum dos Coordenadores, ao qual decidiu por

suprimir o

sábado dia 07 de julho de 2018, mantendo o sábado dia 16 de junho de 2018 que
corresponde a segunda-feira e, o dia 21 de julho de 2018 que corresponderia a quartafeira, passaria a corresponder ao dia de terça-feira. Nesse sentido, a proposta foi
aprovada por unanimidade pelo Conselho.
(3) Informes Gerais: O presidente do conselho do campus relata sobre problemas em
relação à execução orçamentária. Explica as dificuldades de fazer planejamento por não
saber o valor do orçamento, pois embora exista um parecer de uma comissão falando a
respeito, não há uma proposta definitiva. O conselheiro Jonivan Coutinho Lisbôa
pergunta quanto do orçamento já foi executado até o presente momento. O conselheiro
Davi responde que o campus Campos Centro só tem executado o mínimo, que é o que a
reitoria tem liberado. O presidente do Conselho observa que as verbas já vêm
determinadas pela Setec, discutidas pelos Pró-reitores dos Institutos. Observa ainda que
há uma nova proposta de divisão orçamentária apresentada numa reunião em que o
conselheiro Davi participou onde foi decidido um novo modelo. O conselheiro Davi expõe
que não foram considerados neste novo modelo orçamentário contratos básicos para o
campus funcionar, como por exemplo, mão de obra de preparo de alimentos da merenda,
manutenção de veículos, gás, transporte para visita técnica, mecanografia, manutenção
de ar condicionado. Declara que o novo bloco do campus, o bloco “G”, não foi incluído
no novo acordo orçamentário. O conselheiro Jonivan Coutinho Lisbôa lembra que nem
todos os campi tem a dimensão do campus Campos Centro. O presidente do Conselho
aponta que na matriz CONIF são comtemplados os atuais gastos do campus. A
conselheira Andressa pondera o peso dos cursos de licenciaturas em relação ao número
de alunos do campus. O presidente do Conselho aponta que com três anos de
funcionamento, o campus Campos Centro, tem mais alunos do que outros campi que tem

cinco, seis anos. O presidente do Conselho informa que foi assinado um contrato com a
ENEL para dar início a uma obra que trocará cinco mil lâmpadas e a instalação de
trezentas placas de energia solar em favor de economizar gastos. O conselheiro Jonis
sugere que seja feito um convite para a Reitoria trazer ao Conselho, explicações a
respeito dos cortes orçamentários que tem ocorrido. O presidente do Conselho afirma
que a explicação dada com relação aos cortes tem como objetivo prestar auxílio aos
outros campi. O conselheiro Jonis aponta que as explicações com relação aos cortes
devem ser prestadas a toda comunidade do campus. O presidente do Conselho afirma
que há um parecer que será enviado a todos os conselheiros. O conselheiro Jonis
declara que os cortes já tem impactado na questão da oferta de benefício da assistência
estudantil, mesmo que haja tentativas da gestão de administrar a situação diminuindo o
valor de algumas bolsas estudantis para tentar manter o número, e coloca a alimentação
em questão. O presidente do Conselho garante que a merenda estudantil será
prioridade sobre os gastos do campus. O conselheiro Jonis fala sobre um aumento na
demanda de alunos em busca de aproveitamento de disciplinas em cursos distintos e
sugere uma reunião entre a equipe do registro acadêmico e os diretores dos cursos
superiores para que sejam discutidas e organizadas questões sobre matrículas flexíveis.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, às 16 horas e 50 minutos. Eu, Luiz

Alberto Paravidino Monteiro lavrei a presente ata, que será lida e aprovada, sendo
assinada por mim e por Carlos Alberto Fernandes Henriques.
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